
ŠIAndIEn – debe-
suota su pragiedruliais, 
krituliai. Vėjas vakarų, 
šiaurės vakarų, 5-12 m/s. Oro 
temperatūra dieną iki 5 laipsnių 
šilumos, naktį – iki 3 laipsnių 
šalčio.

RyToJ – besikeičian-
tis debesuotumas, gali-
mi krituliai. Vėjas šiau-
rės vakarų, vakarų, 2-8 m/s. Oro 
temperatūra dieną iki 7, naktį 
– iki 3 laipsnių šilumos.

PoRyT – debesuota 
su pragiedruliais, kri-
tulių nenumatoma. Vė-
jas šiaurės vakarų, šiaurės, 5-12 
m/s. Oro temperatūra dieną iki 
9, naktį – iki 4 laipsnių šilumos.    
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TRUMPAI:

12 metų savaitė
Saulė teka 6.12 val.,
leidžiasi 18.39 val.
dienos ilgumas  – 12.27 val.
delčia (dylantis)
27 mėnulio diena

ORAI

VARDADIENIAI

KALENDORIUS

Dienos sentencija

3

Kaina 0,35 €

ŠIAndIEn
SKAITyKITE:

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

Gyvenimą galima suprasti 
tik žvelgiant atgal, o gyventi 
reikia į priekį. 

S. KJERKGORAS

Už šiukšles mokėsime 
senoviškai

Kęstutis GABŠYS

Antradienį posėdžiavusi Kretingos rajono strateginio 
planavimo taryba, vadovaujama mero Juozo Mažeikos, 
artimiausiame rajono Tarybos posėdyje ketina siūlyti 
atidėti naujos rinkliavos už komunalinių atliekų tvar-
kymą įsigaliojimą iki šių metų liepos 1 dienos. Kadangi 
rajono Strateginio planavimo taryba susideda iš Tary-
bos komitetų pirmininkų, tokiam sprendimui greičiau-
siai bus pritarta.

2013 m. liepos 24 d. Vyriausybės priėmė nutarimą, kuriuo įpareigojo 
savivaldybes nustatyti dvinarę komunalinių atliekų tvarkymo rinklia-
vos sistemą. Pastovi rinkliavos dalis turėtų būti taikoma visiems atliekų 
turėtojams (įmonėms, organizacijoms, gyventojams), o kintamoji turė-
tų priklausyti nuo sukauptų atliekų kiekio. 

Strateginio planavimo tarybos posėdyje Savivaldybės Vietinio ūkio 
ir turto valdymo skyriaus vedėja Sigutė Jazbutienė akcentavo, kad Savi-
valdybė kol kas nėra pasiruošusi naujos rinkliavos taikymui. „Savival-
dybės įmonė „Kretingos komunalininkas“ už pirmąjį pusmetį gyven-
tojams ir įmonėms yra išsiuntusi sąskaitas už atliekų tvarkymą. Išsiųsti 
naujas sąskaitas yra per brangu. Be to, vis dar tebevyksta diskusijos, 
kaip  teisingai ir efektyviai apskaičiuoti kintamąją rinkliavos dalį, ypač 
gyventojams, gyvenantiems daugiabučiuose namuose“, – teigė vedėja.

Statistikos departamento duo-
menimis, pernai iš Lietuvos emi-
gravo 50,3 tūkst. nuolatinių ša-
lies gyventojų, o imigravo – 20,2 
tūkst. žmonių. Palyginti su 2015 
m., emigrantų skaičius padidėjo 
5,8 tūkst. (13 proc.), o imigrantų 
skaičius sumažėjo 2 tūkst. (8,9 
proc.). Pernai 30,1 tūkst. daugiau 
žmonių emigravo negu imigravo 
(2015 m. – 22,4 tūkst.). Į Lietu-
vą grįžo gyventi 14,2 tūkst. Lie-
tuvos Respublikos piliečių (70,5 
proc. visų imigrantų) – 4,2 tūkst. 
(22,7 proc.) mažiau negu 2015 
m. Pernai į šalį imigravo 6 tūkst. 
užsieniečių (29,5 proc. visų imi-
grantų), tai 2,2 tūkst. (1,6 karto) 
daugiau negu 2015 m. Per pasta-
ruosius dvejus metus kas trečias 
emigravęs buvo 20-29 metų am-
žiaus, kas ketvirtas – 30-39 metų 
amžiaus. Pernai pagal emigrantų 
srautus Jungtinė Karalystė buvo 
pirmoji. Į šią šalį emigravo beveik 
pusė (46,2 proc.) visų emigrantų, 
8,4 proc. – į Airiją, 7,8 proc. – į 
Norvegiją, 7,6 proc. – į Vokieti-
ją. 2016 m. iš Jungtinės Karalys-
tės grįžo 44,6 proc. visų grįžusių 
Lietuvos Respublikos piliečių, iš 
Norvegijos – 9,5 proc., Airijos – 
8,6 proc., Ukrainos – 8,3 proc., 
Vokietijos – 5,9 proc. 2015 m. 
kas antras grįžęs Lietuvos Respu-
blikos pilietis atvyko iš Jungtinės 
Karalystės, 11 proc. – iš Airijos, 
10,7 proc. – iš Norvegijos.

Vilniaus gatvės projektas 
keičiamas trečiąsyk  

Aistas MENDEIKA

Antradienį įvykusiame Strateginio planavimo tarybos 
posėdyje dar kartą diskutuota apie planuojamą Vilniaus 
gatvės Kretingoje rekonstrukciją. Taryba pritarė ketini-
mams vėl koreguoti rekonstrukcijos darbų projektą atsi-
žvelgiant į gautus naujus projektuotojų pasiūlymus.

(Nukelta į 4  p.)

ŠIAndIEn – Normantas, 
Normantė

RyToJ – Feliksas, Liudgaras, 
Vydmantė, Teklė, Laimis

PoRyT – Nikodemas, Ruper-
tas, Rūta, Aleksandras, Lidija

2 p.
Iš socdemo atimtas 

tarybos nario mandatas
Užvakar Vyriausiosios rinkimų 

komisijos sprendimu prieš termi-
ną nutraukti socialdemokrato Kre-
tingos rajono savivaldybės tarybos 
nario Stepono Baltuonio įgalioji-
mai. Jo vietą Taryboje užims kitas 
partijos rinkimų sąraše esantis so-
cialdemokratas Tadas Abelkis. 

5 p.
Pranciškonų 

vienuolyno ir bažnyčios 
įkūrėjai Chodkevičiai

Kretingos pranciškonų vienuoly-
no ir bažnyčios pastatų komplekso 
statybą 1605–1617 metais fi nansavo 
vienas žymiausių XVII a. pradžios 
Lietuvos didikų ir karvedžių Jonas 
Karolis Chodkevičius su žmona 
Sofi ja Mieleckaite-Chodkevičiene. 
Apie bažnyčios ir vienuolyno fun-
datorių šeimą bei jos narių likimus 
– Juliaus Kanarsko pasakojimas. 

Pavydėtinas direktorės įžvalgumas
Kęstutis GABŠYS

Ketvirtadienį vykęs Savivaldybės tarybos Švietimo komiteto posėdis nebuvo ramus 
ir pedagogiškas. Tarybos narių aistras kaitino administracijoje braižomos Kretingos 
rajono švietimo įstaigų tinklo pertvarkos gairės, apie kurias, jų teigimu, Tarybos na-
riai sužino tik iš žiniasklaidos.  Administracijos direktorius ir Švietimo skyriaus ve-
dėjas gynėsi esą niekas dar nėra nuspręsta. Tačiau mūsų atliktas žurnalistinis tyri-
mas leidžia spėti, kad kai kurie sprendimai dėl švietimo tinklo pertvarkos yra ne tik 
jau priimti, bet ir pradedami įgyvendinti.

Nors dėl mokyklų reformų nėra apsispręsta, S. Daukanto 
progimnazija bėga jų priekyje – jau pastatė šiandieninius 
poreikius viršijančią vaikų žaidimų aikštelę.

3 p.

Trečioji Vilniaus gatvės rekonstrukcijos projekto korekcija turi derintis 
su numatoma visos Rotušės aikštės, skverų, automobilių stovėjimo aikš-
telių pertvarka.
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KRETINGOS pRANCIŠKONŲ bAŽNYČIAI – 400 mETŲ

Pranciškonų vienuolyno ir bažnyčios įkūrėjai 
Chodkevičiai

Kretingos pranciškonų vienuolyno ir bažnyčios pastatų komplekso statybą 1605–1617 metais finansavo vienas žymiausių XVII a. pradžios 
Lietuvos didikų ir karvedžių Jonas Karolis Chodkevičius su žmona Sofija Mieleckaite-Chodkevičiene. Manau, kretingiškiams įdomu bus šiek 
tiek sužinoti apie jų bažnyčios ir vienuolyno fundatorių šeimą bei jos narių likimus. 

Kretingos pranciškonų vienuolyno ir bažnyčios įkūrėjas, Vilniaus vaiva-
da ir Lietuvos didysis etmonas Jonas Karolis Chodkevičius (1561–1621). 
XVII a. I ketv. Lietuvos dailės muziejus.

Pirmoji žmona Sofija Mieleckaitė-Chodkevičienė (1566–1619). Apie 
1610–1619 m., reprodukuota 1822 m. Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Ma-
rijai bažnyčia.

Sofijos Mieleckaitės-Chodkevičienės († 1619 m.) sarkofagas. Juliaus Ka-
narsko nuotr., 2011 m.

Antroji žmona Ona Aloizė Ostro-
giškė (1600–1654). Nežinomas 
dailininkas. 1624 m. Ostrogo baž-
nyčia (Ukraina). Juozo Pelionio 
nuotr., 2009 m.

Jonas Karolis gimė Lietuvos 
pėstininkų etmono Jono Chod-
kevičiaus (1537–1569) ir iš lenkų 
didikų, Krokuvos vaivadų Zbo-
rovskių giminės kilusios Kristi-
nos Chodkevičienės († 1588 m.) 
šeimoje. Tradiciškai jo gimimo 
data nurodomi 1560 metai. Ta-
čiau lenkų tyrinėtojai nustatė, 
kad Jonas Karolis gimė 1561, o 
metais anksčiau – jo vyresnysis 
brolis Aleksandras Chodkevičius 
(1560–1626). Jų tėvas buvo žymus 
Lietuvos valstybės veikėjas, de-
legacijos Liubline vadovas, Livo-
nijos valdytojas, Lietuvos didysis 
maršalka, prisidėjęs prie Vilniaus 
universiteto steigimo. Būdamas 
Žemaičių seniūnu, 1572 m. įkūrė 
Johanesbergo (Skuodo) miestą ir 
įsigijo karališkąjį Kretingos dvarą. 

Jonas Karolis studijavo Vil-
niaus, Ingolštato (Vokietija) ir 
Paduvos (Italija) universitetuose. 
Keliaudamas po Europą, įgijo teo-
rinių ir praktinių karinės vadybos 
žinių. Grįžęs tarnavo didžiajam 
kunigaikščiui Zigmantui Vazai, 
vadovavo praktiškam rūmų ka-
riuomenės kariniam mokymui. 

Nuo 1595 m. pasišventė nuo-
latinei karo tarnybai, 1599 m. 
tapo Žemaičių seniūnu. 1600 
metais paskirtas lauko etmonu, 
1601–1609 m. vadovavo Lietuvos 
kariuomenei kovose su Švedija 
dėl Livonijos Uždauguvio žemių, 
1601 m. kartu su didžiuoju Lietu-
vos etmonu Kristupu Mikaloju-
mi Radvila Perkūnu pasižymėjo 
mūšyje ties Kokneze. Perėmęs 
didžiojo etmono bulavą, 1605 
m. rugsėjo 27 d. ties Salaspiliu 
pasiekė didžiausią savo pergalę 
prieš vieną galingiausių to meto 
Europoje švedų karalių Karolį IX. 
Jo vadovaujami 4000 karių prie 
Dauguvos upės sutriuškino link 
Rygos žygiavusią 14000 karių 
švedų kariuomenę. Mūšio metu 
žuvo 8000 švedų, o pats karalius 
Karolis IX iš mūšio lauko paspru-
ko į Švediją. Lietuvos kariuomenė 
neteko apie 80 karių. Nutraukus 
kovas su švedais, vadovavo jung-
tinės Lenkijos ir Lietuvos kariuo-
menės žygiams į Maskvą, kovojo 
su turkais ir Krymo totoriais. 
1616 metais buvo paskirtas Vil-
niaus vaivada, t. y. tapo dešinią-
ja didžiojo kunigaikščio ranka. 
Šiam reziduojant Lenkijoje, Jonas 
Karolis būdavo faktiniu Lietuvos 
valdovu.

Grafo valdos buvo išsimėčiu-
sios po Žemaitiją, Lietuvą, Gu-
diją. Mieliausia jo širdžiai valda 
buvo Kretinga, kurioje 1602 m. 
įkurdino vienuolius pranciško-
nus, pastatė medinę bažnytėlę, o 
1605–1617 m. išmūrijo vienuoly-
ną su bažnyčia. Priešais bažnyčią 
1609 m. pastatė miestą, kuriam 

suteikė Magdeburgo teisę. Nauja-
sis vienuolyno su bažnyčia pasta-
tų kompleksas ir įkurtas miestas 
tapo paminklu, skirtu grafo va-
dovaujamos Lietuvos kariuome-
nės pergalei prie Salaspilio pažy-
mėti. Šiai pergalei atminti miestą 
fundatorius pavadino savo vardu 
– Karolštatu (vok. Karolstadt, lot. 
Carolstadium, lenk. Karolsztat). 
Šiuo vardu XVII a. buvo vadi-
namas ne tik miestas, bet ir dva-
ras bei vienuolynas su bažnyčia. 
Mieste jis fundavo pradinę mo-
kyklą ir prieglaudą. 

Jono Karolio simpatijas Kre-
tingai patvirtina ir tai, kad sta-

tomoje bažnyčioje po didžiuoju 
altoriumi jis įrengė šeimos kriptą, 
kurioje palaidojo anksti mirusius 
sūnus, žmoną ir dukterėčią. Iš-
vykdamas į paskutinįjį savo mūšį, 
1620 m. grafas surašė testamentą, 
kuriame prašė palaidoti jį Kretin-
goje greta vaikų ir žmonos. Deja, 
antroji žmona jo valios neįvykdė.

Būdamas Žemaičių seniūnu, 
tėvo įsteigtame Johanesberge 
(Skuode) 1614 m. įkūrė mokyklą, 
o Kražiuose – jėzuitų kolegiją, 
kuri jo sumanymu turėjo tapti 
Žemaičių seniūnijos švietimo ir 
kultūros židiniu. Šalia kolegijos 
1621 m. pradėjo statyti jėzuitų 

bažnyčią.
Jonas Karolis Chodkevičius 

vedęs buvo du kartus. Pirmą-
ja žmona tapo 1566 m. Sando-
miere gimusi Lenkijos karaliaus 
sekretoriaus, grafo Mikalojaus 
Mieleckio († 1585 m.) ir Lietu-
vos didikės Elžbietos Radvilaitės 
(1550–1591) duktė Sofija Mielec-
kaitė. Nuo vaikystės ji buvusi la-
bai dievobaiminga ir pamaldi. 
1586 metais ištekėjo už Simono 
Alelkavičiaus Sluckio († 1592 
m.), su kuriuo vaikų nesusilaukė. 
Vyrui mirus, 1593 m. liepos 23 d. 
antrąkart susituokė su grafu Jonu 
Karoliu Chodkevičiumi. Kartu 

su vyru Kretingoje rėmė vienuo-
lyno su bažnyčia statybą, o 1618 
m. spalio 22 d. testamentu skyrė 
lėšų prieglaudos statybai. Mirė 
1619 m. gegužės 18 d. Liachavi-
čų dvare (Gudija). Vyro rūpesčiu 
buvo užbalzamuota ir puošniame 
sarkofage parvežta į Kretingą, pa-
šarvota pranciškonų bažnyčioje, 
o 1619 m. liepos 4 d. palaidota 
bažnyčios kriptoje po didžiuoju 
altoriumi greta sūnų. 

Sofija ir Jonas Karolis Chodke-
vičiai susilaukė trijų vaikų: dviejų 
sūnų ir dukters. Vyresnysis sūnus 
gimė 1598 m. ir senelio garbei 
buvo pakrikštytas Jeronimu. Per 
krikštą gavo ir antrąjį – Krizosto-
mo vardą. Klemensas Čerbulėnas 
nurodo, kad Jeronimas anksti pa-
sižadėjo tapti pranciškonu, nuo 
vaikystės nešiojo vienuolio abitą. 
Mirė 1613 m. liepos 2 d. Timko-
vičiuose netoli Slucko (Gudija). 
Balzamuotas kūnas sarkofage 
buvo parvežtas į Kretingos pran-
ciškonų bažnyčią ir 1614 m. kovo 
18 d. palaidotas šeimos kriptoje. 

Jaunėlis sūnus gimė 1605 m. 
sausio pradžioje, tėvams būnant 
karo žygyje Livonijoje. Tėvo gar-
bei buvo pakrikštytas Jonu, o 
taip pat gavo antrąjį, Kazimiero, 
krikšto vardą. Mirė praėjus vos 
kelioms valandoms po krikš-
to. Kūdikio kūną tėvai parvežė 
į Kretingą ir 1605 m. sausio 6 d. 
palaidojo kaimo kapinių bažny-
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Pranciškonų vienuolyno ir bažnyčios įkūrėjai Chodkevičiai

Vyriausias sūnus Jeronimas Kri-
zostomas Chodkevičius (1598–
1613). XVII a. pr. Gudijos nacio-
nalinis dailės muziejus.

Jeronimo Krizostomo Chodkevičiaus († 1613 m.) sarkofagas. Juliaus Ka-
narsko nuotr., 2009 m.

Jauniausio sūnaus Jono Kazimiero Chodkevičiaus († 1605 m.) sarkofa-
gas. Juliaus Kanarsko nuotr., 2009 m.

Dukterėčios Kristinos Marijos Chodkevičiūtės-Farensbach († 1619 m.) 
sarkofagas. Juliaus Kanarsko nuotr., 2009 m.

Kretingos bažnyčios pagrindinių durų fragmentas. XVII a. I ketv. Viršuje kairėje Jono Karolio Chodkevičiaus, 
dešinėje – Sofijos Mieleckaitės asmeniniai herbai. Asmeninis herbas buvo asmens tapatybės ženklas, rodantis 
jo savininko dviejų kartų giminystės ryšius. J. K. Chodkevičiaus herbo skydo kairės pusės viršutiniame lauke 
yra senasis Chodkevičių herbas „Koscieša“, apatiniame lauke – senelės iš tėvo pusės Onos Šemetaitės herbas 
„Korčak“, viduriniame lauke per visą skydo aukštį – Chodkevičių herbui suteikto Livonijos grifo atvaizdas, 
dešinės pusės viršutiniame lauke – motinos Kristinos Zborovskos giminės herbas „Vanagas“, apačioje – senelės 
iš motinos pusės Onos Konarskaitės herbas „Abdank“. Žmonos Sofijos Mieleckaitės herbo skydo kairės pusės 
viršutiniame lauke pavaizduotas tėvo Mikalojaus Meleckio giminės herbas „Grifas“, apatiniame – senelės iš 
motinos pusės Elžbietos Šidloveckos herbas „Odrovonž“, skydo dešinės pusės viršutiniame lauke – motinos Elž-
bietos Radvilaitės giminės herbas „Trimitai“, apatiniame – senelės iš tėvo pusės Onos Kolia herba „Junoša“. 
Virš skydų kyla šalmai su karūnomis, o virš jų mitologinio gyvūno grifo ir paukščių pusfigūrės. Po herbais – 
Jono Karolio Chodkevičiaus (kairėje), pirmosios žmonos Sofijos Mieleckaitės (viduryje) ir antrosios žmonos 
Onos Aloizės Ostrogiškės (dešinėje) portretinės hermos (anot K. Čerbulėno). Alfonso Šaulio nuotr., 2006 m.

tėlėje. Pastačius naująją bažnyčią, 
sarkofagą su palaikais perkėlė į 
šeimos kriptą.

Vienintelė dukra Ona Scholas-
tika gimė 1604 metais. 1620 m. 
rugsėjį ištekėjo už Slonimo se-
niūno ir Lietuvos didžiojo mar-
šalkos Jono Stanislovo Sapiegos 
(1589–1635), su kuriuo netrukus 
susilaukė sūnaus Karolio Sapie-
gos (~1621–1629). Mirus tėvui, 
paveldėjo didžiules jo valdas, ku-
rias 1622 m. gegužės 2 d. užrašė 
vyrui. Tėvo brolis, Trakų vaiva-
da Aleksandras Chodkevičius ir 
antros eilės pusbrolis, Lietuvos 
arklininkas Kristupas Chodke-
vičius šį veiksmą užprotestavo 
ir bandė valdas išsaugoti Chod-
kevičių giminei. Tačiau 1625 m. 
vasario 18 d. Varšuvos seimas 
pripažino, kad valdos Sapiegoms 
užrašytos nepažeidžiant įstaty-
mų. Tais pačiais 1625 m. Ona 
Scholastika mirė. Vyskupas M. 
Valančius nurodo, kad ji buvusi 
palaidota Chodkevičių kriptoje 
Kretingoje. Tačiau čia jos karsto 
nėra. Manoma, kad jos sarkofa-
gas neišliko arba vyras ją palai-
dojo vienoje iš Sapiegų giminės 
kapaviečių Gudijoje ar Lietuvoje.

Be žmonos ir vaikų, Jonas Ka-
rolis pasirūpino anksti mirusios 
dukterėčios, antros eilės pusbro-
lio, Mstislavlio vaivados Jeroni-
mo Chodkevičiaus (1560–1617) 
dukters Kristinos Marijos Chod-
kevičiūtės-Farensbach (1596–
1619) laidotuvėmis, palaidojęs 
ją greta savo šeimos narių. Jos 
vyras, karvedys, Livonijos val-
dytojas Georgas Volmaras fon 
Farensbachas (1586–1633) rėmė 
vienuolyno statybą, finansavo re-
fektorijaus patalpų įrengimą. 

Palaidojęs pirmąją žmoną, 1620 
m. lapkričio 28 d. Jaroslave (Len-
kija) Jonas Karolis vedė jauną 
rusėnų kilmės kunigaikštytę Oną 
Aloizę Ostrogiškę (1600–1654). 
Jos tėvas kunigaikštis Konstanti-
nas Vosylius Ostrogiškis (1571–
1603) buvo Voluinės vaivada, o 
motina Ona Kostka (1575–1635) 
kilusi iš Lenkijos karalystės dva-
riškių šeimos.

Antroji santuoka ilgai netru-
ko. Neprabėgus metams, Jonui 
Karoliui Chodkevičiui teko stoti 
į paskutinįjį savo mūšį. Jo vado-
vaujama jungtinė 70000 karių 
Lenkijos–Lietuvos kariuomenė 
sėkmingai atrėmė 220000 Turki-
jos karių ir Krymo totorių puo-
limą ir apginė Chotyno tvirtovę 
(Černovcų sr., Ukraina). Nuo 
netikėtai užklupusios ligos di-
dysis etmonas 1621 m. rugsėjo 
24 d. mirė. Po mūšio jo kūnas 
buvo perkeltas į Kamenecą, o 
vėliau žmona jį išsivežė į Ostro-
gą (Ukraina) ir ten pastatytoje 
koplyčioje 1622 m. palaidojo. 
Auksu aptaisyta grafo širdis buvo 
pakabinta prie altoriaus Didžio-
sios Berestovicos bažnyčioje (Gu-
dija), o kaukolė padėta Mlynovo 
(Ukraina) dvaro koplyčioje.

Po vyro mirties Ona Aloizė 
prisiekė daugiau netekėti, gyveno 
asketišką dievobaimingos kata-

likės gyvenimą, užsiėmė labdara 
ir karitatyvine veikla, rėmė vie-
nuolius jėzuitus. Jiems 1624 m. 
Ostroge pastatė jėzuitų bažnyčią 
ir kolegiją, o joje studijuojan-
tiems neturtingiems bajoraičiams 
– bendrabutį. Jos lėšomis buvo 

pastatyta Ostrogo prieglauda ir 
vargšų globos namai. Iš 1636 m. 
mirusios motinos paveldėjusi 
didžiules valdas su 16 miestų, 
juose statė katalikų bažnyčias, 
vienuolynus ir mokyklas, uni-
tams perdavė Turovo stačiatikių 

bažnyčią. 1648 metais prasidė-
jus promaskvietiškam Bogdano 
Chmelnickio kazokų sukilimui, 
pasitraukė į Krokuvą, kartu išsi-
veždama sarkofagą su vyro Jono 
Karolio Chodkevičiaus palaikais. 
Netrukus persikėlė į Didžiosios 

Lenkijos vaivadijoje esantį Raco-
to dvarą, kuriame 1654 m. sausio 
27 d. mirė. Palaidota buvo Kro-
kuvos šv. Motiejaus jėzuitų baž-
nyčioje. Karams nurimus, jėzuitai 
sarkofagus su Onos Aloizės ir jos 
vyro Jono Karolio Chodkevičiaus 
palaikais parsivežė į Ostrogą ir 
1722 m. lapkričio 22 d. iškilmin-
gai perlaidojo jėzuitų bažnyčioje, 
kurią rusai 1875 m. nugriovė.

Po mirties grafą ilgai lydėjo šlo-
vė. Poetai apie didįjį karvedį rašė 
poemas ir panegirikas, dailinin-
kai tapė portretus ir paveikslus, 
įamžinančius jo pergales ir as-
meninį gyvenimą, mokslininkai 
tyrinėjo korespondenciją ir ka-
rybos meną. Tarpukariu ir kre-
tingiškiai susivokė esą skolingi 
grafui už miesto, bažnyčios bei 
vienuolyno įkūrimą ir jo var-
du pavadino vieną pagrindinių 
miesto gatvių. Tiesa, sovietmečiu 
ji buvo pervadinta, tačiau 1990 
m. gatvei grąžintas J. K. Chodke-
vičiaus vardas.

Kretingoje Joną Karolį Chod-
kevičių ir jo šeimos narius mena 
Viešpaties Apreiškimo Švč. Mer-
gelei Marijai bažnyčioje kabantys 
Jono Karolio ir Sofijos Chodkevi-
čių portretai, po didžiuoju alto-
riumi esanti Chodkevičių šeimos 
kripta su puošniais sarkofagais, 
pagrindines ir šonines duris puo-
šiantys herbai ir portretinės her-
mos. Kretingos muziejuje veikia 
Chodkevičių ekspozicija, kurioje 
eksponuojamas paveikslas, vaiz-
duojantis garsiąją didžiojo karve-
džio pergalę Salaspilio mūšyje.

1989 metais Jonas Karolis 
Chodkevičius buvo nominuo-
tas pirmuoju Kretingos miesto 
Garbės piliečiu. Minint Magde-
burgo teisės suteikimo Kretingai 
400-ąsias metines, 2009 m. birže-
lio 12 d. Rotušės aikštėje atideng-
tas paminklas Kretingos miesto, 

bažnyčios ir vienuolyno įkūrėjui 
Jonui Karoliui Chodkevičiui at-
minti (architektas Adomas Skiez-
gelas, skulptorius Rimas Eidėjus).

Julius KANARSKAS
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